Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok
1. Tytuł
zadania
Budowa sanitariatów dla użytkowników na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie
3. Opis
zadania
Wybudowanie 3 punktów sanitaryjnych wyposażonych w toalety i umywalki na terenie stadionu.
4. Uzasadnienie zadania
Podniesienie komfortu użytkowania stadionu miejskiego. Obecna liczna toalet jest niewystarczająca. W trakcie
imprez masowych konieczne jest wspomaganie się toaletami przenośnymi typu TOI-TOI. Wybudowanie stałych
sanitariatów zwiększy także poziom higieny a także podniesie standardy całego obiektu. Lepsze warunki przełożą
się zwiększenie liczby uczestników imprez masowych na terenie obiektu.
Z racji niewystarczającej liczby toalet, uczestnicy imprez masowych niejednokrotnie załatwiają swoje potrzeby
fizjologiczne „pod płotem”. Wybudowanie sanitariatów wyeliminuje ten problem.
Obecnie z obiektu codziennie korzysta kilkaset dzieci, które trenują piłkę nożną. W trakcie zajęć nie mają
możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych w normalnych warunkach.
5. Beneficjenci zadania
Mieszkańcy Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Dzieci i młodzież trenująca na boiskach stadionu
miejskiego. Uczestnicy imprez masowych, organizowanych na terenie stadionu miejskiego.
6. Szacunkowe koszty zadania
Składowe części zadania

Koszt

1.

Doprowadzenie kanalizacji do punktów sanitarnych

150 000 PLN

2.

Budowa i wyposażenie punktów sanitarnych

300 000 PLN

3.

Projekty budowlano-architektoniczne i uzyskanie pozwoleń

50 000 PLN

4.

5.

Łącznie: 500 000 zł

7.

Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

8.

Kontakt (e-mail, telefon)

Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu:

x
x

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych
dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

